
 

 

Bytræprisen 2018 –   Slots- og Kulturstyrelsen                                                  12.11.2018 

Dansk Træplejeforening vil med Bytræprisen gerne highlighte særlige indsatser på bytræområdet – 
indsatser eller projekter, der falder i tråd med DTF’s målsætninger, og som kan inspirere og bidrage til 
udbredelse af viden om træernes værdi i parker og bymiljøer.    

Det er i år 10. gang Bytræprisen uddeles – sidste år var det jo Red Byens Træer med den ihærdige 
trævogter Sandra Høj, der løb med æren…. og hun har glædet os ved at deltage i dag.    I DTF forsøger vi 
at finde og vurdere træprojekter i hele landet, for at kunne lokalisere personer eller projekter, der kan 
nomineret til Bytræprisen. Derfor har vi bl.a. været en tur i Sønderjylland, hvor vi fandt denne nyplantede 
Tilia foran et ’større landsted’. I ’baghaven’ stod mange ældre træer, der tydeligvis blev vedligeholdt efter 
alle havekunstens regler…:   Gråsten Slotshave 

I Hovedstadsområdet fandt vi tilsvarende en nominering i parkanlægget Bernstorff Slotshave: Flotte 
Prunus avium i snorlige rækker….    Og så her i centrum af Hovedstaden – i Byens Grønne Hjerte kunne vi 
heller ikke overse Frederiksberg Have og Søndermarken…   Pp  

Alle kender nu årets prismodtager… og måske også navnet på vinderen, selv om organisationen har skiftet 
navn nogle gange   : Slots- og Kulturstyrelsen.      Direktør Jesper Hermansen og slotshavechef Niels 
Mellergaard fra Styrelsen er derfor særlig VIP-gæster i dag….     og mens’ vi fortsætter præsentationen af 
Styrelsens imponerende indsats vil jeg bede de tilstedeværende medarbejdere fra Slots- og 
Kulturstyrelsen om at ’entre podiet’.         Pp: Fredensborg Slotshave…    og Frederiksborg Slotshave……  

Træplejeprisen gives til Slots- og Kulturstyrelsen, fordi de i mange sammenhænge har bevist, at de går 
foran og viser det ypperste inden for forvaltning af træer i de statsejede slotshaver.   
 
Gennem målrettet efteruddannelse af egne og eksterne medarbejdere, samt ved årlig systematisk 
risikovurdering af træbestandene, håndterer Styrelsen professionelt og modigt den risiko, det er, at have 
store gamle træer i offentlige parkanlæg. I alt forvalter Styrelsen mere end  10.000 træer, hvoraf ca. 4.000 
er formklippede og ca. 1.000 af disse er mere end 250 år gamle lindetræer der fortsat indgår i de 
historiske barokhaver.  
Slots- og Kulturstyrelsen arbejder målrettet på at udvikle historisk korrekte måder, at forny og pleje de 
mange alléplantninger i barokhaverne. I Fredensborg Slotshave, har man f.ek. modigt fornyet de udtjente 
alléer i 1980-erne og -90-erne.    Efterfølgende har en stilfast tilklipning af træerne senest tilført 
barokanlægget uvurderlige havearkitektoniske kvaliteter.    

                                                                                                         Karsten Klintø,  
Stadsgartner, cand. hort. arch. 
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